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במדינה
עתונות

לימח3״ם־וור־1תל
 לגזול בן־גוריון דויד מתעקש לשיא לא

 לשנה, לירות למליון קרוב ממשלם־חמסים
 לכל חינם שיישלח שבועון־רדיו להוציא בדי
 נטצא לכך ההסבר בו. רוצח שאינו מי

לאח שהחלו מפא״י, משבועוני שניים כדברי
 אחד כל מסקנת בפומבי. להתקוטס רונה

 וחסר- חסר־תפוצה הוא השני השבועון מהם:
השפעה.
 מאמר היומי זבר כשפירסם החל הריב

 לנאום־ אן־הפו חזה, העולם את לתקוף שבא
 ידוע: יהודי סופר המחבר, טען בלעם.
 ספני ההמונים בקרב מושרש חזה ■חעולם
 שבועון אולם אמיתי, צורך ממלא שהוא

ב שהוקם בן־גוריון, של קבוצת־החצר
 ב־ ללחום כדי ורק אך ד.ש.ב. השראת
יותר. הרבה גרוע הזח, העולם

 אותו של עורכו את הרגיז זה מאמר
כה עד ואנשיו ביג׳י ביזבזו עליו שבועון,

ישראלי חלוץ
כסף מכניס חלום

על הוא כתב לירות. מיליון לחצי קרוב
 (להסתדרות) עלה כבר .*הוא השבוע: ובד

.כלום לה נתן ולא מיליונים, .  כל עם .
 הקהל, לב על מדבר הוא אין חסוב הרצון

 מסוגל הוא ואין לדובב מסוגל הוא אין
 וכאשר משקל. לו אין רעיונות. להחדיר

 שבו אחת שורה ואף משקל, אין לעתו!
 אחד בזבוז הריהו תגובה, מעוררת אינה
גדול

 ענד, בחיבוק־ידיים. ישב לא יחשבוע דבר ,
רימונים מטיל שאותו רק .מפליא הוא:
 אחרים, שבועונים של תפוצתם על נותב
 שבועונו, של אחד גליון מימיו ידע כאילו
 לו ומה הוצאותיו. את ניסתה תפוצתו אשר

הקולבו את להזכיר לתלוי־על־בלימה
צדקו. שניהם מפא״י, של מזלה לרוע

חקלאות
משתלמת חלוציות

 בית־ההב־ זה, חודש בסוף ייפתח, כאשר
 המיועד ים־המלח, שלחוף בוקק בעין ראה

 מבקרי יופתעו הגפרית, במעיינות למתרחצים
 החדישים, מהבנינים רק לא בית־ההבראה

 לא השממה. בלב אם־הדרך על הניצבים
 חלקת התפעלותם את תעורר מהם, פחות
 10 של שטח על המשתרעת צחיחה, אדמה
 קשה בו בשטח כי בתי־ההבראה. ליד דונם,

 לעיניהם ישתרע צמחית־מדבר, אפילו למצוא
בשלות. עגבניות יאדימו בו מטופח, ירק גן

 מסוגלת, המלח ים חוף אדמת כי ההוכחה
 להצמיח מתאימים, והשקאה עיבוד בעזרת

 מטעי חדשה. אינה סירות, ומטעי ירק גני
 קנו כבר עין־גדי של הירק וגני הבננות

ת• שם להם א  הירקות דונמי עשרת אולם נ
 היותם בשל התפעלות מעוררים בעין־בוקק

אחד. אדם של פרטית יזמה פרי
 היד, שדם חמש לפני קרקע. שטיפת

 ויסה־תואר, חסון בחור ),25{ ישראלי איתן
 ממונה שהיה צבא קצין אביחיל, מושב בן
 פנה השתחרר, כאשר בעין־גדי. ההיאחזות על

 ה־ הוריו מסורת כממשיך ללמודים. איתן
חקי שנים חמש במשך איתן למד חקלאים,

 האוניברסיטה של לחקלאות בפקולטה לאות
ברחובות. העברית
 לא למוריו, סיום מועד בהתקרב אולם

 לא הוא בשרון. הולדתו למושב איתן חזר
 חור הוא אחר. נוח עבודה מקום גם חיפש

 מהמועצה הצעיר כשביקש המלח. ים חוף אל
 של אדמת שסח לו להחכיר תמר, האיזורית

 חקלאיות, למטרות בוקק עין ליד דונם 10
 האמור, בכל מתעתע. כעל עליו הסתכלו
 אחד. ישוב גם היה לא עין־גדי, ועד מסדום

 באיזור. כלל השתקע לא פרטי אדם שום
ה ראש אלמוג, יהודה של בהמלצתו אולם

 של בסכום לצעיר, האדמה הוחכרה מועצה,
 חצץ אדמת זו היתר, לשנה. לדוש לירד,

מלוחה.
 חלקתו. את לעבד איתן החל עצמו, בכוחות

ה ובעזרת קטן, טרקטור הביא מאביחיל
 במימי שטף הפיתוח, ממשרד שקיבל נתונים

 שקיבל מהחלקות כמה חלקתו. את עין־בוקק
 אולסהנסיון המידה. על יתר מלח רוויות היו

לת איתן היה יכול השבוע הצליח. הכללי
 אומדן המכשילות. בעגבניות רב בסיפוק זות

 טון שלושה תהיה התנובה כי גילה ראשון
לדונם.

 ישראלי איתן של עבודתו ירקות. שאר
 ש היתה היא בלבד. חלוצית היתד, לא

 כאשר, מסחרית. מבחינה מאוד משתלמת
העג מחירי יאמירו מספר, שבועות בעוד

 לעגבניותיו טוב ומחיר רב ביקוש יהיה בניות,
איתן. של

הו אחרים ירקות של נסיוניות חלקות
 גני־ירק לגדל יהיה אפשר כי לאיתן, כיחו

 המים. של רק היא הבעיה במקום. מגח־נים
 המים בעית את יסתרו ״אם איתן: אמר

 יהיה אפשר לנגב, הארצי המוביל בעזרת
 יהיה לא נרחבים. ירק שטחי כאן לפתח
ול כאן לשבת מתישבים על לכפות צורך
 החלוציות מפרכת. בחקלאות בעל־כרחם עבוד
מאד.״׳ כדאית תהיה כאן

בריאות
תבלת-קדושה החח

 כתובותיהם את לדעת שרצה מי כל
אינפור לקבל בתל־אביב, בתי־הבושת של

 וצורח הביקור שעות על מדויקת מציה
 השירותים אחד עבור התשלום, גובה) (כולל

 רב ענין מצא בעולם, ביותר העתיקים
 שהתקיים הרחוב״, ״נערות על בסימפוזיון

האחרון. השבת ביום בבית־סוקולוב
 והמסקרנת, המדויקת האינפורמציה מוסר

 הענף ראש סגן אנטין, חיים עמ״מ היה
 בניגוד תל־אביב. מחוז במשטרת הפלילי

בתיאו שהפליגה אדיב, רחל דבר, לעתונאית
 אנטין הקצין היה זונות, של דימיוניים רים

דיבר. עליו הנושא אל וקרוב עניני
 יושבי מבין שרבים הסנסציות, שאר בין

 נסיוגם מך0 על אותן ידעו בבר האולם
 גם נכללה בערנות, עליהן והגיבו האישי
 הנקיות הן שלנו ״הזונות מענינת: פיסקה
 ביניהן אין עצמן, על שומרות הן בעולם,

מין.״ מחלות של מקרים כמעט
ה את שקיבל הקהל, ערכים. שינוי

ב במקצת התקשה קולני, בגיחוך הכרזה
 ■י- אנטין הקצין של גלולת־הארגעה בליעת
 משרד של הרשמיים כשד,פרסומים בייחוד

 עליה על שבוע באותו הצביעו הבריאות
ועגבת• בזיבה החולים במספר מדאיגה

 מחלת השנה חדרה הקודמות, לשנים בניגוד
 תופעה הנשואות, הנשים בין אל גם המין

 המוסרי הערכין שינוי על מעט לא המרמזת
החדשה. הישראלית החברה של

 היו בסימפוזיון, שהתגלו נוספות, עובדות
 פועלות רבתי בתל״אביב מזעזעות. פחות לא
 מרכזי מקצועיות. זונות ממאה פחות לא

 של האמידות לשכונות מיפו עברו הזנות
העיר.

 על לספר יכלו לא הרשמיים המספרים
 ביתיים, בתנאים העובדות הזונות עשרות

 אינן ואשר מובחר, לקוחות חוג עבור
המשטרה. על־ידי לרוב נתפסות
 הגואה הגל מול מיושן. הודי חדל,

 לפשע טבעית חממה המהווה זנות, של
 זונות סכסוכי רקע על רצח מקרי (שלושה

 שני השלטונות העמידו האחרונה), בשנה
ב לטיפול מוסדות שני זעירים, מחסומים

תלמידות. 50כ־ יחד המכילים נערות,
 מוגבלת ״המשטרה אנטין: הקצין הודה

 הוכן הקיים החוק הזנות. נגד בפעולתה
 הודית טיוטה לסי המנדטורי, המחוקק על־ידי
 החוק הצרכים. על עונה שאיננה ישנה,
 במקום נתפסו אם רק בבית־בושת, מכיר
 העסקים מנהלי פעולה. בשעת זונות שתי

48 בעמוד (חנזסך

השוסו־לשעבו אשת של האישי סינווה

המתנקש
 גסיונו מחסיר: טעשדדטירוף על־ידי הארץ זועזעה שעפר כשבוע

 משטרת• של הכללי במפקח להתנקש לוטטי אליהו חשוטר־לשעבר של
סהר. יחזקאל ישראל,

 שקרה דבר ושום מעשה־אלימות, להצדיק יכול אינו נימוק שום
 להכין כדי למעשהו. כלשהו צידוק לשמש כדי בו אין לומטי לאליהו

 חציכור על שומה - כעתיד דומות תופעות ולמנוע - התופעה את
שדח הגורמים הם ומה לוטטי, אליהו את שהצמיח הרקע על לעמוד

לפשע. פוהו
 מאחר להתנקשות, הרקע את לדעת חשוב וכמה כמה אחת על

הנמ אחדים, ומרי־נסש שוטרים־מפוטרים, עשרות כיום שמתהלכים
המעשה. לפני לוטטי נמצא שבו מצב באותו נפשית מבחינה צאים

 ,20 כת חיננית צעירה לוטטי, לילי את מצאו הזה" ״העולם כתכי
 מרחק כירושלים, אבו־טור בשכונת נטוש, ערבי בבית מארוקו, מעולות
הערבי. הלגיץ מעמדות ספורים מטרים
 להריונה, הרביעי כחודש הנמצאת לילי, של האישי סיפורה להלן

מעשהו. רקע ועל בעלה של עכרו על

לנטטי ״ליליםא
 בעלי, את שהכרתי הראשון חיום *^ן

אני /^  מישהו, להיות רצה שהוא זוכרת |
 היה מי הזאת. בארץ חשוב משהו לעשות

 ב־ שמו יתפרסם זו בצורה שדווקא חושב
נוראה? בטרגדיה יסתכמו שמאמציו עתונים,

 כבר הוא וחצי. שנה לפני אותו הכרתי
 שמונה ממארוקו עלה הוא בארץ. וותיק היה

 והוריו, אחיו תשעת עם יחד כן, לפני שנים
.23 בן הוא כיום שפר. במושב המתגוררים
 הנוער, עלית עם ארצה, אליהו כשהגיע

 מספרים חבריו בנתניה. למוסד אותו הכניסו
 מכתב לי יש נאמן. וחבר טוב ילד שהיה
 במוסד. בסדר היה כי כתוב שבו בבית,

 סיפר הוא לצבא. הלך המוסד, את כשגמר
 כמה אחרי בגבעתי. בהתחלה היה שבצבא לי

אחרת. ליחידה אותו העבירו זמן
 חייל והיה קרבי חייל להיות רצה הוא

 לא ולכן ממושמע גם היה הוא אבל סוב,
 אחרת. ליחידה אותו כשהעבירו כלום אמר

טבח. ממנו עשו החדשה ביחידה
 אליו בא שהוא לי סיפר שמעון אחיו

 לא לו אמר שמעון לעשות: מה אותו ושאל
 אהב לא אליהו בסדר. ולהיות כלום לעשות

 אף טוב. טבח היה הוא אבל המטבח, את
 שנתיים אחרי בצבא. ענינים לו היו לא פעם
 יצא הוא תלונה. שום בלי השתחרר וחצי

לקיבוץ. נכנם ולכן מקצוע, בלי מהצבא
★ ★ ★

ישן הלום
 שם לו היה גבת. לקיבוץ הצטרף וא ך*

 וכתב עבודות מיני בכל עבד הוא טוב. די 1 1
 היה הכל לא אבל בסדר. שהכל הביתה
 לבית! מחוץ חייו כל גדל אליהו בסדר.

ה ואת שלו האחים את אוהב נורא הוא
מאד. מאד אליהם התגעגע והוא משפחה,

 כל הביתה לנסוע לו נתנו לא בקיבוץ
 מישהו חפשי. להיות החליט הוא שרצה. פעם
 אליהו למשטרה. להכנס שכדאי לו סיפר
 רצה הוא גבעתי. מימי הישן בחלום נזכר

והת המשק את עזב אחד יום גבר. להיות
למשטרה. גייס

 למשמר־ אותו וקיבלו אותו בדקו במשטרה
 לחופשה בא איך מספרים שלו האחים הגבול.

 מדים לבש הוא וגאה. מבסוט כולו הראשונה,
 שהוא ידעו וכוגם ירוקה וכומתה כחולים

 שערות לו יש יפה; בחור הוא אליהו גבר.
 היו הבחורות כל נחמד, ושפם שחורות

אחריו. מסתכלות
 אותו ראיתי אני אחריו. הסתכלתי אני גם

 אחיו של שכנה הייתי ברמלה. לראשונה
 מצא והוא אליו נכנס אותו ראיתי שמעון;

 רק הייתי כלום. אמרתי לא אבל בעיני. חן
 הרבה אחריו הסתכלתי והתביישתי. 18 בת

אתו. לדבר לי יזדמן שבו ליום והכיתי ★ ★ ★
הצליח ?א הניתוח

 לרמלה כירושלים; שירת *^ליהו
במש החיים רחוקות. לעתים מגיע \£ר,יר,

 שהיה מספר אחיו קלים. לא הם הגבול מר
 ידענו שנה אחרי לפעמים. טוב לא נראה
באולקום. חלה הוא למה: כבר

 לבית־הבראר, אותו ושלחו אותו ניתחו
 ואליהו בסדר, שוב שהכל נדמה היה במוצא.

שנית. חלה מה זמן כעבור לעבודה. חזר
 את העבירו בסיני. המלחמה פרצה בינתים

לר אותו שלחו האזרחית, למשטרה אליהו
 שהיינו אחרי יותר, מאוחר עזה. צועת

משם. התמונות את לי מראה היה נשואים,
 למשמר־ אותו להחזיר רצו המבצע אחרי
אותו שישאירו בקשה כתב הוא הגבול.

..........

ה נ ש ל

גבעתי: איש

א ב צ
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ה הבלויה את למשפחתו שלח לילי, של בעלה לוטנזי, אליחו |
 חטיבת של קרבית ביחידה שירותו בתקופת זו, בתמונה נראית

בריא. עדיין חיה כשאליהו שגים, 'ארבע לפני ראש־השנה, לכבוד גלויה זו היוגה גבעתי,


